Usnesení ze 44. jednání RKK dne 13.8.2009
13.8.2009		Strana 1 (celkem 27)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

ze 44. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 13. srpna 2009 budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:18 do 10:43 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská 
(celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:	PaedDr. Novotný, Ing. Navrátil, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková
 


Usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání

1.   Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 13.8.2009		   RK 770/08/09              2.   Globální grant OP VK, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol 	   RK 771/08/09
      a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – Dodatek ke Smlouvě o realizaci 
      grantového projektu (příjemce: Národní institut pro další vzdělávání, evidenční 
      č. smlouvy D1073/2008)
3.   Schválení Smlouvy o financování projektu v rámci programu přeshraniční 	  	   RK 772/08/09	
      spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, 
      Dispoziční fond
4.	 Rozpočtové změny								    RK 773/08/09
	5.	 Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2009           RK 774/08/09
      do 30.6.2009
   6.	 Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.6.2009         RK 775/08/09  
   7.	 Zmocnění hejtmana, ředitele krajského úřadu a vedoucí ekonomického odboru           RK 776/08/09
         v oblasti bankovních smluv
   8.	 Carlsbader Gate o.p.s. – Podání žaloby s návrhem na vydání platebního rozkazu         RK 777/08/09
         o zaplacení 174.712,-- Kč s příslušenstvím
   9.	 Smlouva o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční                   RK 778/08/09
         spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013,  číslo 
         projektu 057 – Technická pomoc ČR (kód 85) – Karlovarský kraj
 10.	 Smlouva o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční                   RK 779/08/09
         spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, číslo 
         projektu 058 – Technická pomoc ČR (kód 86) – Karlovarský kraj
 11.	Jmenování do Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci    RK 780/08/09
        a ESPON 2013 - změna na pozici náhradníka
 12.	Nominace do Regionálního řídícího výboru (OP Cíl 3 ČR – Bavorsko) a Lokálního   RK 781/08/09	
řídícího výboru (OP Cíl 3 ČR - Sasko) pro plánovací období 2007 - 2013 – 
změna na pozici člena
 13.	Návrh smlouvy o dílo – Zajištění studijní cesty v rámci projektu „ Island – 	RK 782/08/09
inovativní přístupy ve veřejné správě“
 14.  Příprava zadávacího řízení na zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské   RK 783/08/09
        činnosti při realizaci akce: „Cyklostezka Ohře“
- schválení formy zadávacího řízení
	schválení subjektů k obeslání výzvou
	schválení kvalifikačních kritérií
	schválení hodnotících kritérií a jejich vah

- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
 15.  Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové	 RK 784/08/09
 dopravě – poskytování žákovského jízdného
 16.	Schválení dodatku č. 1 Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení 	 RK 785/08/09
a zařízení komunikační sítě mezi Karlovarským krajem a společností Telefónica 
O2 Czech Republic, a.s.
 17.	Schválení výběru nejvhodnější nabídky a dalšího pořadí nabídek v zadávacím řízení  RK 786/08/09
na dodavatele stavebních prací na akci „III/00630 Silniční propojení Sokolov, 
Těšovice – Královské Poříčí“  
 18.  Schválení výběru nejvhodnější nabídky a dalšího pořadí nabídek v zadávacím            RK 787/08/09
        řízení na dodavatele stavebních prací na akci „II/217 Silniční obchvat Hranice – 
        Ebmath“  
 19.  Plán práce na období 2009 – 2010 ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních           RK 788/08/09  
služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013
 20.	Snížení kapacity Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku,                      RK 789/08/09
příspěvková organizace
 21.  Zřízení příspěvkových organizací Karlovarského kraje – Domov pro osoby se             RK 790/08/09
zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, Domov pro osoby se 
zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace
 22.  Snížení kapacity Domova pro seniory v Chebu, Dragounská 12                                     RK 791/08/09
 23.  „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální         RK 792/08/09
prevence v období let 2008 – 2012“ – schválení výsledků zadávacího řízení 
na dodavatele veřejné zakázky: „Domy na půl cesty pro okres Cheb“
 24.  Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Kynšperk –         RK 793/08/09
        vybavení interiéru pavilonu B po celkové rekonstrukci“
	schválení formy zadávacího řízení

schválení hodnotících kritérií a jejich vah
jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	schválení financování neinvestičních prostředků celé akce
 25.  Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcely         staženo
č. 330/8, č. 330/9 a č. 330/10 v k.ú. Všeborovice
 26.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové           RK 794/08/09 
parcely č. 4024/29 v k. ú. Sokolov
 27.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových      RK 795/08/09
parcel č. 465/2, č. 516 a č. 517 v k. ú. Olšová Vrata
 28.  Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely     RK 796/08/09
v k. ú. Sokolov, Svatava a Čistá u Svatavy
 29.  Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje                    RK 797/08/09
do majetku Města F. Lázně a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města 
F. Lázně do majetku Karlovarského kraje
 30.	Uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přeložení vedení     RK 798/08/09
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., do pozemku p.č. 407/2 v k. ú. Olšová 
Vrata
 31.	Smlouva o nájmu souboru movitých a nemovitých věcí v k. ú. Aš a k. ú. Kraslice	staženo
 32.  Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Krajské radě 	        RK 799/08/09
        Karlovarského kraje – Svazu důchodců ČR, Karlovy Vary
 33.  Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Základní škole 	        staženo	
        a mateřské škole Bečov nad Teplou
 34.  Souhlas s pokácením 4 ks stromů na pozemkové parcele č. 388/5 v k. ú. Olšová               RK 800/08/09
        Vrata, pro potřebu Řízení letového provozu ČR s.p.
35.   Souhlas s pokácením narušených stromů na pozemkové parcele č. 2711/1 a 2730/1          RK 801/08/09
        v k. ú. Karlovy Vary, v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s. z důvodu zajištění 
         bezpečnosti v areálu nemocnice
 36.   Souhlas s pokácením stromu na pozemkové parcele č. 129/1 v k. ú. Stará Role, 	          RK 802/08/09	 ve správě SOŠ a SOU Nejdek
 37.	 Souhlas s pokácením stromů na pozemkové parcele č. 2711/1 a 2730/1 v k. ú.                   RK 803/08/09
        Karlovy Vary, v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s., z důvodu plánované 
        výstavby
 38.  Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“, pro Sociální služby, příspěvková              RK 804/08/09
        organizace – Město Chodov, spočívající v neuskutečnění nabídky movitého majetku 
        kraje ostatním příspěvkovým organizacím kraje, při převádění činnosti této organizace 
        na cizí subjekt
 39.  STL plynovod Boží Dar – Loučná pod Klínovcem – úhrada za věcné břemeno	           nepřijato
40.	Zrušení usnesení č. RK 720/07/09 ze dne 9.7.2009 - Schválení mimořádného příspěvku     RK 805/08/09
        z rozpočtu Karlovarského kraje ruskému pěveckému a tanečnímu souboru Grenada 
        ve výši 200.000,-- Kč na uskutečnění koncertu v Karlových Varech
 41.	Zrušení usnesení č. RK 602/06/09 ze dne 10.6.2009 – včetně revokace usnesení                RK 806/08/09
č. RK 497/05/09 – Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
Město Loket
 42.	Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální              RK 807/08/09
rady regionu soudržnosti Severozápad na projekty „Soubor propagačních materiálů 
Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního 
ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“, 
„Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“ a „Interaktivní galerie 
Karlovy Vary – Becherova vila“
 43.  Poskytování finančních darů na proplácení regulačních poplatků uhrazených pacienty        RK 808/08/09
v lékárnách
 44.	Poskytnutí příspěvku na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí 	 RK 809/08/09
v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně?“
 45.	Změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a zřízení třídy 	 RK 810/08/09
přípravného stupně základní školy speciální u příspěvkové organizace Základní 
škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
 46.  Změna usnesení č. RK 987/12/08 a č. RK 97/01/09 (zřízení nových oborů vzdělání            RK 811/08/09
ve vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední 
zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary)
 47.  Vyjádření k oznámení záměru „Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární       RK 812/08/09
elektrárny“ podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí
 48.  Vyjádření k dokumentaci záměru „Větrné elektrárny Lobzy“ podle § 8 odst. 3 zákona       RK 813/08/09
        č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
49a) Schválení statutárního zástupce ředitele Sociálních služeb, příspěvková organizace,           RK 814/08/09
        Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří
49b) Tisková oprava usnesení č. RK 763/07/09, č. RK 764/07/09 a č. RK 765/07/09 ze dne        RK 815/08/09
        3.8.2009
49c) STASKO plus, spol. s r.o., jistota							            RK 816/08/09 49d) Poskytnutí finančního daru Sdružení dobrovolných hasičů obce Plesná                                RK 817/08/09

             





























 Mgr. Martin Havel v. r.              	         		MUDr. Berenika Podzemská v. r.
               náměstek hejtmana					     ověřovatel
  Karlovarského kraje
















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- MUDr. Bereniku Podzemskou
- Mgr. Jaroslava Borku


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady s následujícími změnami 
a doplněními:

Staženo z programu:

bod č. 25	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcely         
č. 330/8, č. 330/9 a č. 330/10 v k. ú. Všeborovice

bod č. 31		Smlouva o nájmu souboru movitých a nemovitých věcí v k. ú. Aš a k. ú. Kraslice

bod č. 33	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Základní škole a mateřské škole Bečov nad Teplou

Rozšíření programu o:

bod č. 49 a)	Schválení statutárního zástupce ředitele Sociálních služeb, příspěvková organizace,                    Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří

bod č. 49 b)	Tisková oprava usnesení č. RK 763/07/09, č. RK 764/07/09 a č. RK 765/07/09 ze dne                3.8.2009

bod č. 49 c)	STASKO plus, spol. s r.o., jistota

bod č. 49 d)	Poskytnutí finančního daru Sdružení dobrovolných hasičů obce Plesná



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 13.8.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 770/08/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 13.8.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Globální grant OP VK, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (příjemce: Národní institut pro další vzdělávání, evidenční č. smlouvy D1073/2008)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  771/08/09

- schvaluje dodatek č. 2, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ 
OP VK uzavřená mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Národní institut pro další vzdělávání), dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 2, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ OP VK uzavřená mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Národní institut pro další vzdělávání), dle návrhu

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


3. Schválení Smlouvy o financování projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, Dispoziční fond

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  772/08/09

- schvaluje uzavření Smlouvy o financování projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, Dispoziční fond mezi Karlovarským krajem a Euregio Egrensis, Regionálním sdružením obcí a měst – Správcem Dispozičního fondu ve znění dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o financování projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, Dispoziční fond 
Termín kontroly: 24.9.2009
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  773/08/09

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 205/2009 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.770.671,22 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. etapa, realizovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu.

Rozpočtovou změnu č. 206/2009
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 1.000.000,-- Kč do rozpočtu Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí výdajů na odměny školitelů a manažera vzdělávání pro přípravu projektu odboru správních agend a krajského živnostenského úřadu Vzdělávání v eGON centru Karlovarského kraje, který bude připravován k realizaci a financování v rámci OP LZZ, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1- Posilování institucionální kapacity a efektivnost veřejné správy

Rozpočtovou změnu č. 207/2009
-  přesun rozpočtových prostředků ve výši  ± 30.500, --  Kč z Odboru životního prostředí a zemědělství do Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu financování úpravy programu na zpracování dat pro žádosti o příspěvky na hospodaření v lesích 

Rozpočtovou změnu č. 208/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 78.461,49 EUR z titulu přijetí dotace z Ministero dell´Economia e delle Finance, Řím, Itálie. Finanční prostředky budou vyplaceny partnerům nadnárodního projektu ITACA realizovaného Karlovarským krajem, jako vedoucím projektu, v rámci 4. výzvy Iniciativy EU INTERREG IIIB CADSES.

Rozpočtovou změnu č. 209/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 15.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu z programu Knihovna 21. století pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 210/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 170.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii umění Karlovy Vary určenou na realizaci projektu „Celoroční výstavní program“ z programu Kulturní aktivity

Rozpočtovou změnu č. 211/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 300.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii 4 – galerii fotografie Cheb určenou na realizaci projektu „Celoroční výstavní program“ z programu Kulturní aktivity

Rozpočtovou změnu č. 212/2009
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru kancelář ředitele úřadu, oddělení personálních věcí a vzdělávání Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 5.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na výkony prací spojených se zajištěním volnočasových aktivit zúčastněných dětí při akci setkání pěstounů.

Rozpočtovou změnu č. 213/2009
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2009 v celkové částce ± 115.400,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov na zabezpečení výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty v oboru automechanik, autoelektrikář a silniční doprava. 

Rozpočtovou změnu č. 214/2009
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 36.000,-- Kč z rezervy Odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu a Střední odborné škole Aš na opravu trafostanice u objektu budovy Kotkova 15.

Rozpočtovou změnu č. 215/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  30.649,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Dětský domov Ostrov ve výši 7.112,-- Kč a Dětský domov Karlovy Vary ve výši 23.537,-- Kč na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za 1. pololetí roku 2009.

Rozpočtovou změnu č. 216/2009
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 74.015,24 Kč do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou poskytnuty formou neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum na realizaci projektu Knedlík – Kloss - Knödl realizovaného v rámci Dispozičního fondu 
Cíle 3 - program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 217/2009
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční v celkové částce ± 330.000,-- Kč.  Finanční prostředky jsou určeny z titulu rozdělení rozpočtových prostředků určených na obnovu památek 
a památkově hodnotných objektů pro jednotlivé subjekty (seznam příjemců je uveden 
v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 218/2009 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.000.000,-- Kč zapojením příjmů z úroků 
do Fondu řízení likvidity na zajištění financování mimořádných výdajů v souvislosti s ekonomickou situací

Rozpočtovou změnu č. 219/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 236.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Bečov nad Teplou Základní a mateřskou školu Bečov nad Teplou, Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou na zajištění financování projektu „Integrace a podpora dětí 
ze sociálně znevýhodněného prostředí ohrožených sociálním vyloučením“ v rámci dotačního programu „Program na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů v roce 2009 
č. j. 25321/2008-60“

Termín kontroly: 24.9.2009

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


5. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2009 do 30.6.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 774/08/09

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1- 6/2009

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování

6. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.6.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 775/08/09

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje s výhradou 
u příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

- bere na vědomí, že 73 příspěvkových  organizací  Karlovarského  kraje  hospodařilo k 30.6.2009 takto:

- 3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařili se ziskem
- 1 příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařila se ziskem
- 11 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem, 1 se ztrátou
- 3 příspěvkové organizace v oblasti kultury hospodařily se ziskem, 2 se ztrátou
- 2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
- 48 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 2 se ztrátou

- ukládá ředitelům/ředitelkám níže uvedených příspěvkových organizací, jejichž výsledky hospodaření neodpovídají plánovaným ukazatelům, učinit taková opatření, aby výsledky hospodaření nebyly k 31.12.2009 záporné:

- Galerie výtvarného umění v Chebu
- Krajské muzeum Karlovarského kraje
- Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
- Školní statek Cheb

- ukládá  řediteli  příspěvkové  organizace  Domov  pro  osoby se  zdravotním  postižením v Mariánské učinit taková opatření, aby výsledek hospodaření k 31.12.2009 s ohledem na přidělení provozní dotace z MPSV byl nejlepší možný

Termín kontroly: březen 2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Zmocnění hejtmana, ředitele krajského úřadu a vedoucí ekonomického odboru v oblasti bankovních smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 776/08/09

- svěřuje hejtmanovi  v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, rozhodování ve věci zřizování a rušení bankovních účtů, dále k rozhodování 
ke stanovení či změně osob, které mohou disponovat s prostředky na účtech kraje a následnému zmocnění těchto osob, dále k rozhodování o uzavírání a rušení smluv elektronického bankovnictví a dále k rozhodování o uzavírání a rušení bankovních smluv o vydání a používání platební karty

- zmocňuje hejtmana kraje, ředitele krajského úřadu k disponování s prostředky na účtech Karlovarského kraje

- pověřuje vedoucí ekonomického odboru k disponování s prostředky na účtech Karlovarského kraje 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Carlsbader Gate o.p.s. – Podání žaloby s návrhem na vydání platebního rozkazu o zaplacení 174.712,- Kč s příslušenstvím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 777/08/09

- bere na vědomí informaci o průběhu vymáhání částky ve výši 174.712,-- Kč

- schvaluje podání žaloby s návrhem na vydání platebního rozkazu o zaplacení 174.712,-- Kč 
s příslušenstvím

Termín kontroly: 17.12.2009

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, pověřený zastupováním vedoucího odboru legislativního  
                      a právního


9. Smlouva o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013,  číslo projektu 057 – Technická pomoc ČR (kód 85) – Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 778/08/09

- souhlasí s návrhem Smlouvy o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, číslo projektu 057 – Technická pomoc ČR (kód 85) – Karlovarský kraj 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh Smlouvy o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, číslo projektu 057 – Technická pomoc ČR (kód 85) – Karlovarský kraj 
Termín kontroly: 24.9.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


10. Smlouva o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, číslo projektu 058 – Technická pomoc ČR (kód 86) – Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 779/08/09

- souhlasí s návrhem Smlouvy o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, číslo projektu 058 – Technická pomoc ČR (kód 86) – Karlovarský kraj 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh Smlouvy o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, číslo projektu 058 – Technická pomoc ČR (kód 86) – Karlovarský kraj 
Termín kontroly: 24.9.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


11. Jmenování do Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci a ESPON 2013 - změna na pozici náhradníka

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 780/08/09

- ruší usnesení č. RK 246/03/09 na jmenování člena a náhradníka do Výboru České republiky 
pro nadnárodní a meziregionální spolupráci a ESPON 2013 ve složení:

Ing. Petr Navrátil – řádný člen výboru
Ing. Petra Ederová – náhradník ve výboru
- jmenuje:

 Ing. Petra Navrátila řádným členem tohoto výboru
              Jaroslava Sobotku, DiS., náhradníkem do tohoto výboru

Termín kontroly: 24.9.2009

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


12. Nominace do Regionálního řídícího výboru (OP Cíl 3 ČR – Bavorsko) a Lokálního řídícího výboru (OP Cíl 3 ČR - Sasko) pro plánovací období 2007 - 2013 – změna na pozici člena

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 781/08/09

- ruší předchozí usnesení RK 248/03/09 - nominaci do Regionálního řídícího výboru a do Lokálního řídícího výboru za Krajský úřad Karlovarského kraje:

Ing. Petra Ederová - řádný člen
Bc. Filip Degl - náhradník 

- schvaluje následující nominaci do Regionálního řídícího výboru a do Lokálního řídícího výboru 
za Krajský úřad Karlovarského kraje:

Jaroslav Sobotka DiS. - řádný člen
Bc. Filip Degl - náhradník 
Termín kontroly: 24.9.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


13. Návrh smlouvy o dílo – Zajištění studijní cesty v rámci projektu „ Island – inovativní přístupy 
ve veřejné správě“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 782/08/09

- schvaluje návrh smlouvy o dílo – Zajištění studijní cesty v rámci projektu „Island – inovativní přístupy 
ve veřejné správě“ 
Termín kontroly: 8.10.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


14. Příprava zadávacího řízení na zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: „Cyklostezka Ohře“
- schválení formy zadávacího řízení
	schválení subjektů k obeslání výzvou
	schválení kvalifikačních kritérií
	schválení hodnotících kritérií a jejich vah

- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 783/08/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách a dle pokynů pro zadávání veřejných zakázek – přílohy č. 5 Příručky pro žadatele Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007 – 2013 na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Cyklostezka Ohře“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku

- schvaluje kvalifikační kritéria pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Cyklostezka Ohře“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Cyklostezka Ohře“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen: Ing. Milan Zukal                                - náhradník: Ing. Jana Bělohoubková
- člen: Ing. Irena Šteflová                             - náhradník: Ing. Radek Havlan
- člen: Ing. Michal Odvody                           - náhradník: Bohuslava Hrabáková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen: Ing. Petr Navrátil                               - náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Ing. Irena Šteflová                             - náhradník: Ing. Radek Havlan
- člen: Mgr. Jaroslav Borka                          - náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. arch. Jaromír Musil                    - náhradník: Ing. Jana Bělohoubková
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč                          - náhradník: Miloslav Čermák

Termín kontroly: 26.11.2009

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského    kraje, příspěvková organizace


15. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – poskytování žákovského jízdného

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 784/08/09

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – poskytování žákovského jízdného s dopravci: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a LIGNETA autobusy s.r.o., dle návrhu
Termín kontroly: 24.9.2009

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství





16. Schválení dodatku č. 1 Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení komunikační sítě mezi Karlovarským krajem a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 785/08/09

- schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení komunikační sítě mezi Karlovarským krajem a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem dodatku č. 1 Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení 
a zařízení komunikační sítě při výstavbě DT Cheb za účelem realizace projektu „Dopravní terminál Cheb“

Termín kontroly: 8.10.2009

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského  
 kraje, příspěvková organizace
	          Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


17. Schválení výběru nejvhodnější nabídky a dalšího pořadí nabídek v zadávacím řízení 
na dodavatele stavebních prací na akci „III/00630 Silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí“  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 786/08/09

- schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací na akci „III/00630 Silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí“, kterou podal uchazeč: Sdružení „STRABAG + BOHEMIA ASFALT – Královské Poříčí“ s vedoucím účastníkem sdružení Strabag a.s., odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, IČ: 60838744, s nabídkovou cenou 207.950.551,94 Kč včetně DPH. Na 2. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Eurovia CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, IČ: 45274924 s nabídkovou cenou 216.815.570,-- Kč včetně DPH a v případě neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, popřípadě s uchazečem druhým v pořadí. 

- schvaluje zrušení zadávacího řízení dle § 84 odst. (2) písm. c) zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Termín kontroly: 8.10.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o.


18. Schválení výběru nejvhodnější nabídky a dalšího pořadí nabídek v zadávacím řízení 
na dodavatele stavebních prací na akci „II/217 Silniční obchvat Hranice – Ebmath“  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 787/08/09

- schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací na akci „II/217 Silniční obchvat Hranice - Ebmath“, kterou podal uchazeč: „Sdružení SWIETELSKY – ALGON – BERGER BOHEMIA“ s vedoucím účastníkem sdružení SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČ: 48035599, s nabídkovou cenou 229.143.251,-- Kč včetně DPH. Na 2. pořadí se umístila nabídka uchazeče: STRABAG a. s., Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, IČ: 60838744, s nabídkovou cenou 
234.575.548,-- Kč včetně DPH a na 3. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Sdružení STREICHER (Hranice – Ebmath) s vedoucím účastníkem sdružení STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, K Lomu 426, 332 09 Štěnovice, 
IČ: 14706768, s nabídkovou cenou 235.618.292,35 Kč.
Termín kontroly: 8.10.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o.


19. Plán práce na období 2009 – 2010 ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 788/08/09

- schvaluje Plán práce na období 2009 – 2010 ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013
Termín kontroly: leden 2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


20. Snížení kapacity Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 789/08/09
- schvaluje snížení stávající kapacity Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“, příspěvková organizace   ze 114 lůžek  na 112 lůžek  do doby ukončení rekonstrukce střechy objektu
Termín kontroly: 24.9.2009

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


21. Zřízení příspěvkových organizací Karlovarského kraje – Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 790/08/09

- souhlasí se zřízením příspěvkových organizací Karlovarského kraje – Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace a Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení příspěvkových organizací Karlovarského kraje – Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace 
a Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace
s účinností dnem 1.1.2010

- souhlasí s provozováním doplňkové činnosti „pronájem nemovitostí“ v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace a v Domově pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení provozování doplňkové činnosti „pronájem nemovitostí“ v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace a v Domově pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

- schvaluje Harmonogram činností, které vedou ke vzniku a zřízení příspěvkových organizací Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace 
a Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

- ukládá řediteli Sociálních služeb, příspěvková organizace, Odboru sociálních věcí, Odboru správa majetku, Odboru kancelář ředitele úřadu a Odboru ekonomickému Krajského úřadu Karlovarského kraje splnění úkolů uložených v Harmonogramu činností, které vedou ke vzniku a zřízení příspěvkových organizací Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace a Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

Termín kontroly: březen 2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


22. Snížení kapacity Domova pro seniory v Chebu, Dragounská 12

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 791/08/09

- schvaluje snížení kapacity Domova pro seniory v Chebu, Dragounská 12, ze 105 lůžek na 95 lůžek, 
od 1.09.2009
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Ing. Miloš Figer, ředitel Domova pro seniory v Chebu


23. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ – schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Domy na půl cesty pro okres Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 792/08/09

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Domy na půl cesty pro okres Cheb“. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov, IČ: 27991997 s nabídkovou cenou 5.704.712,-- Kč.  

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Pomoc v nouzi, o.p.s., s nabídkovou cenou 5.704.712,-- Kč, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, dle návrhu

Termín kontroly: 8.10.2009

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

24. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Kynšperk – vybavení interiéru pavilonu B po celkové rekonstrukci“
schválení formy zadávacího řízení
schválení hodnotících kritérií a jejich vah
jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	- schválení financování neinvestičních prostředků celé akce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 793/08/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Kynšperk – vybavení interiéru pavilonu B po celkové rekonstrukci“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Kynšperk – vybavení interiéru pavilonu B po celkové rekonstrukci“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen: Jaroslav Votík                  náhradník: Karel Bína
- člen: Zdeňka Kaštánková         náhradník: Vlastimil Drašar
- člen: Eva Hodoušová                náhradník: Bc. Jana Pilařová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen: Miloslav Čermák               náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
- člen: Ing. Václav Živný              náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Ing. Luboš Orálek              náhradník: Mgr. Ellen Volavková
- člen: Ing. Josef Malý                  náhradník: Mgr. Bohdan Havel
- člen: Olga Dackov￡Olga Dacková                    náhradník: Hana Kizová
- člen: Jaroslav Votík                    náhradník: Karel Bína
- člen: Yveta Leischová                náhradník: Zdeňka Kaštánková 

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá:  Ing. Václav Jakl, ředitel Sociálních služeb, příspěvkové organizace


25. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcely č. 330/8, 
č. 330/9 a č. 330/10 v k. ú. Všeborovice

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


26. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 4024/29 v k. ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 794/08/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 4024/29 o výměře 294 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2657-98/2009 z původní pozemkové parcely č. 4024/29 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela 
č. 4024/103 v k. ú. a obci Sokolov formou kupní smlouvy mezi společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé) za cenu, která byla stanovena po geometrickém zaměření předmětné části pozemku, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku č. 331/09 ze dne 29.6.2009 ve výši 4.470,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost z majetku společnosti ČEZ, a.s., 
do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 
                       příspěvkové organizace


27. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 465/2, č. 516 a č. 517 v k. ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 795/08/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 465/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 755-134/2009 z původní pozemkové parcely 
č. 465/2 a označena novým parcelním č. 465/4 o výměře 328 m2, části pozemkové parcely č. 516, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 516 a označena novým parcelním 
č. 516/2 o výměře 154 m2 a části pozemkové parcely č. 517, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 517 a označena novým parcelním č. 517/2 o výměře 1138 m2, vše v k. ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Ladislavem Klichem, trvale bytem Ke Golfu 120, PSČ 360 01 Karlovy Vary, Olšová Vrata, Václavem Klichem, trvale bytem Jana Opletala 884/2, PSČ 360 01 Karlovy Vary – Rybáře, Jiřím Filipem, trvale bytem Ke Golfu 139, PSČ 360 01 Karlovy Vary, Olšová Vrata a Petrem Filipem, trvale bytem Ke Golfu 139, PSČ 360 01 Karlovy Vary, Olšová Vrata (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé) za cenu, která byla stanovena dohodou ve výši 528,-- Kč/m2,  tj. celkem 855.360,-- Kč a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Ladislava Klicha, Václava Klicha, Jiřího Filipa a Petra Filipa, do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


28. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely 
v k. ú. Sokolov, Svatava a Čistá u Svatavy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 796/08/09
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 4021/10 o výměře cca 3730 m2  v k.ú. Sokolov, částí pozemkových parcel č. 623/11 o výměře cca 2378 m2, č. 624/4 o výměře cca 3108 m2, č. 624/8 o výměře cca 990 m2, č. 624/18 o výměře cca 
208 m2, č. 738/1 o výměře cca 2998 m2, č. 924/1 o výměře cca 1161 m2, č. 925 o výměře cca 7064 m2, vše  v k. ú. Svatava a částí pozemkových parcel č. 80/1 o výměře cca 18618 m2, č. 99 o výměře cca 166 m2, 
č. 106 o výměře cca 178 m2, č. 107/1 o výměře cca 37 m2, vše v k. ú. Čistá u Svatavy formou smlouvy 
o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 01, IČ 26348349, zastoupenou předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Františkem Štěpánkem (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé) za cenu, která bude stanovena dle vyhlášky o oceňování nemovitostí, účinné ke dni podpisu kupní smlouvy a tím převést předmětné nemovitosti z majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


29. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města F. Lázně a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města F. Lázně do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 797/08/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 663/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1122-058/2009 z původní pozemkové parcely č. 663/1 a označeny jako její díl „j“ o výměře 27 m2, díl „l“ o výměře 209 m2 a díl „k“ o výměře 399 m2 v k. ú. a obci Františkovy Lázně formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, PSČ 351 01 Františkovy Lázně, IČ: 00253936, zastoupeným starostou města Ivo Mlátilíkem (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkové parcely na své úřední desce, tj. 
do 14.9.2009, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Františkovy Lázně

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitostí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 693/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1122-058/2009 z původní pozemkové parcely č. 693/2 a označena jako její díl „g“ o výměře 85 m2, části pozemkové parcely 
č. 717/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 717/1 
a označena jako její díl „a“ o výměře 54 m2 a části pozemkové parcely č. 793/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 793/2 a označena jako její díl „d“ 
o výměře 119 m2, v k. ú. a obci Františkovy Lázně formou darovací smlouvy mezi Městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5,  PSČ 351 01 Františkovy Lázně, IČ: 00253936, zastoupeným starostou města Ivo Mlátilíkem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Františkovy Lázně do vlastnictví Karlovarského kraje
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


30. Uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přeložení vedení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., do pozemku p. č. 407/2 v k. ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 798/08/09

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby „III/208 11 Rekonstrukce silnice – dopravní napojení letiště K. Vary úsek km 0,400 – 1,080, SO 402 Přeložka sdělovacích vedení“, jejímž předmětem je závazek k provedení přeložky sdělovacích kabelů do pozemkové parcely 
č. 407/2 v k. ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary a závazek k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
PSČ 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193336, zastoupenou na základě Pověření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 11.11.2008, panem Pavlem Sedláčkem, trvale bytem Boženy Němcové 826, PSČ 362 51 Jáchymov (jako budoucí oprávněný na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí povinný 
na straně druhé)

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  22.10.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


31. Smlouva o nájmu souboru movitých a nemovitých věcí v k. ú. Aš a k. ú. Kraslice

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


32. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Krajské radě Karlovarského kraje – Svazu důchodců ČR, Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 799/08/09

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: 3 ks použitých souprav počítačů 
PC ACER F 1, který je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje, sdružení Krajské radě Karlovarského kraje – Svazu důchodců ČR, Karlovy Vary, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným odborem správa majetku a Krajskou radou Karlovarského kraje – Svazu důchodců ČR, Karlovy Vary

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným odborem správa majetku 
a Krajskou radou Karlovarského kraje – Svazu důchodců ČR, Karlovy Vary

Termín kontroly: 5.11.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku 


33. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Základní škole a mateřské škole Bečov nad Teplou

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


34. Souhlas s pokácením 4 ks stromů na pozemkové parcele č. 388/5 v k. ú. Olšová Vrata, pro potřebu Řízení letového provozu ČR s.p.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 800/08/09

- souhlasí s pokácením 4 ks stromů na pozemkové parcele ve vlastnictví Karlovarského kraje č. 388/5 v k. ú. Olšová Vrata, pro potřebu Řízení letového provozu ČR s.p.

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, o povolení kácení

Termín kontroly: 26.11.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


35. Souhlas s pokácením narušených stromů na pozemkové parcele č. 2711/1 a 2730/1 v k. ú. Karlovy Vary, v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s. z důvodu zajištění bezpečnosti v areálu nemocnice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 801/08/09

- souhlasí s pokácením 16 ks narušených stromů dle návrhu „Soupisu dřevin určených ke kácení“ – 
na pozemkových parcelách ve vlastnictví Karlovarského kraje - p.p.č. 2711/1 a č. 2730/1, v k. ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary z důvodu zajištění bezpečnosti v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s.  

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, o povolení kácení

Termín kontroly: 26.11.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


36. Souhlas s pokácením stromu na pozemkové parcele č. 129/1 v k. ú. Stará Role, ve správě SOŠ a SOU Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 802/08/09

- souhlasí s pokácením 1 ks stromu na pozemkové parcele ve vlastnictví Karlovarského kraje - p.p.č. 129/1, v k. ú. Stará Role, obec Karlovy Vary z důvodu zajištění bezpečnosti

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, o povolení kácení

Termín kontroly: 26.11.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


37. Souhlas s pokácením stromů na pozemkové parcele č. 2711/1 a 2730/1 v k. ú. Karlovy Vary, v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s., z důvodu plánované výstavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 803/08/09

- souhlasí s pokácením 87 ks stromů a 1125 m2 plochy keřů dle „Soupisu dřevin určených ke kácení“ – 
na pozemkových parcelách ve vlastnictví Karlovarského kraje  p.p.č. 2711/1 a č. 2730/1, v k. ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary z důvodu plánované výstavby v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s.  

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, o povolení kácení

Termín kontroly: 26.11.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


38. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“, pro Sociální služby, příspěvková organizace – Město Chodov, spočívající v neuskutečnění nabídky movitého majetku kraje ostatním příspěvkovým organizacím kraje, při převádění činnosti této organizace na cizí subjekt

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 804/08/09

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“, v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, Kynšperk 
nad Ohří, 357 51, kterým je vybaveno zařízení Sociální služby, příspěvková organizace  - Domov pro seniory v Chodově s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených Karlovarským krajem 

Termín kontroly:  8.10.2009	

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku


39. STL plynovod Boží Dar – Loučná pod Klínovcem – úhrada za věcné břemeno

Rada Karlovarského kraje nepřijala k předmětnému bodu žádné usnesení.



40. Zrušení usnesení č. RK 720/07/09 ze dne 9.7.2009 -  Schválení mimořádného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ruskému pěveckému a tanečnímu souboru Grenada ve výši 200.000,-- Kč 
na uskutečnění koncertu v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 805/08/09

- schvaluje zrušení usnesení č. RK 720/07/09 ze dne 9.7.2009 - Schválení mimořádného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ruskému pěveckému a tanečnímu souboru Grenada ve výši 200.000,-- Kč na uskutečnění koncertu v Karlových Varech

Termín kontroly: 24.9.2009  

Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství
                     a cestovního ruchu


41. Zrušení usnesení č. RK 602/06/09 ze dne 10.6.2009 – včetně revokace usnesení č. RK 497/05/09 – Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Město Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 806/08/09

- ruší usnesení č. RK 602/06/09, ze dne 10.6.2009 v plném znění – žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Loket ve znění:

- projednala žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Města Loket na projekt „Loketské léto 2009“ a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příspěvek ve výši 100.000,-- Kč

Termín kontroly: 24.9.2009  

Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
                     a cestovního ruchu


42. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekty „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“, „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“ a „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 807/08/09

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekty „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“, „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ 
a „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ a „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem těchto dodatků

Termín kontroly: 24.9.2009

Zodpovídá: Jan Prudík, pověřen k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
                      a cestovního ruchu  


43. Poskytování finančních darů na proplácení regulačních poplatků uhrazených pacienty v lékárnách

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 808/08/09

- schvaluje s účinností od 1.9.2009 poskytování finančních darů z prostředků Karlovarského kraje 
na proplácení regulačních poplatků uhrazených pacienty v lékárnách v souladu s §16 a odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěním ve znění pozdějších předpisů, a to za splnění následujících podmínek:

- finanční dary budou poskytnuty žijícím pojištěncům uvedeným v ustanovení § 2 odst. 1 písm. 
a) a b) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kteří uhradili v lékárnách regulační poplatek ve výši 30,-- Kč (podle ustanovení § 16a z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů), a to výlučně za účelem kompenzace úhrady tohoto regulačního poplatku

- propláceny budou regulační poplatky uhrazené v lékárnách, které mají místo provozování 
na území Karlovarského kraje

- propláceny budou pouze žádosti pacientů odeslané na Krajský úřad Karlovarského kraje v době nejpozději do 3 pracovních dnů, následujících po dni úhrady regulačního poplatku v lékárně

- forma proplácení regulačních poplatků bude realizována pouze prostřednictvím platby 
na bankovní účet žadatele  

- schvaluje způsob poskytování finančních darů na proplácení regulačních poplatků uhrazených pacienty v lékárnách majících místo provozování na území Karlovarského kraje dle návrhu

- schvaluje pokyny pro pacienty žádající o poskytnutí daru na proplacení uhrazených regulačních poplatků v lékárnách majících místo provozování na území Karlovarského kraje dle návrhu

- schvaluje vzorovou žádost pacienta o poskytnutí daru na proplacení uhrazených regulačních poplatků v lékárnách majících místo provozování na území Karlovarského kraje dle návrhu

- pověřuje ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Romana Rokůska určením a personálním zajištěním odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, jehož prostřednictvím bude probíhat poskytování finančních darů na proplácení pacienty uhrazených regulačních poplatků v lékárnách, majících místo provozování na území Karlovarského kraje

- pověřuje Ing. Ivana Kocmicha, vedoucího Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje, zajištěním e-podpory způsobu poskytování finančních darů na proplácení regulačních poplatků dle tohoto usnesení

Termín kontroly: únor 2010

Zodpovídá: MUDr. Berenika Podzemská, radní pro oblast zdravotnictví 
	        Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje
                     Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
                     Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


44. Poskytnutí příspěvku na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně?“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 809/08/09

- bere na vědomí poskytnutí finančního příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví příspěvkové organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, IČ: 708 87 985, Pastýřská 4, 350 02 Cheb, na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně?“ ve výši 200.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 200.000,-- Kč příspěvkové organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, IČ: 708 87 985, Pastýřská 4, 350 02 Cheb, na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně?“

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 200.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, IČ: 708 87 985, Pastýřská 4, 350 02 Cheb, dle návrhu

- ukládá odboru zdravotnictví zajistit potřebné kroky k uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem 
a příspěvkovou organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb po schválení poskytnutí příspěvku Zastupitelstvem Karlovarského kraje
Termín kontroly: leden 2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


45. Změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a zřízení třídy přípravného stupně základní školy speciální u příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 810/08/09

- schvaluje zřízení třídy přípravného stupně základní školy speciální u základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, pro školní roky 2009/2010 až 2011/2012 za podmínky, že se v této třídě budou vzdělávat nejméně 4 děti

- schvaluje s účinností od 1. září 2009 nové místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, u příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, v Denním centru Žirafa, Dvořákova 692/1, 360 17 Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto usnesení a realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 8.10.2009 

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
                      a tělovýchovy
46. Změna usnesení č. RK 987/12/08 a č. RK 97/01/09 (zřízení nových oborů vzdělání ve vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 811/08/09

- mění své usnesení č. RK 987/12/08 ze dne 4. prosince 2008, kterým schválila s účinností od 1. září 2009 zřízení oboru vzdělání 53-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 132 studentů za podmínky, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky udělí tomuto vzdělávacímu programu akreditaci, v tom smyslu, že mění účinnost z 1. září 2009 
na 1. září školního roku následujícího po datu udělení akreditace
 
- mění své usnesení č. RK 97/01/09 ze dne 29. ledna 2009, kterým schválila s účinností od 1. září 2009 zřízení oboru vzdělání 53-41-N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma vzdělávání, s nevyšším povoleným počtem 90 studentů za podmínky, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky udělí tomuto vzdělávacímu programu akreditaci, v tom smyslu, že mění účinnost z 1. září 2010 
na 1. září školního roku následujícího po datu udělení akreditace

Termín kontroly: září 2011 

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
                      a tělovýchovy


47. Vyjádření k oznámení záměru „Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny“ podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 812/08/09

- projednala oznámení záměru „Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny“ souhlasí, 
za podmínky, že při rozhodování o konečné podobě záměru budou dodržovány platné právní předpisy 
a respektována stanoviska dotčených orgánů státní správy. Dále doporučuje provést účinná protihluková opatření v podobě výměny oken u ref. bodů č. 3 a 12 dle předložené hlukové studie.

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


48. Vyjádření k dokumentaci záměru „Větrné elektrárny Lobzy“ podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 813/08/09

- projednala dokumentaci záměru „Větrné elektrárny Lobzy“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Větrné elektrárny Lobzy“ v této fázi posuzování souhlasí, za podmínky, že při rozhodování o konečné podobě větrných elektráren a o realizaci záměru budou dodržovány platné právní předpisy, respektována stanoviska dotčených orgánů státní správy, a to zejména na úseku hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz.

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


49 a) Schválení statutárního zástupce ředitele Sociálních služeb, příspěvková organizace, 
Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 814/08/09

- schvaluje s účinností od 1.9.2009 Dagmar Halířovou jako statutárního zástupce ředitele Sociálních služeb, příspěvková organizace,  Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří 

Termín kontroly: 24.9.2009

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


49 b) Tisková oprava usnesení č. RK 763/07/09, č. RK 764/07/09 a č. RK 765/07/09 ze dne 3.8.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 815/08/09

- bere na vědomí tiskovou opravu usnesení č. RK 763/07/09 ze dne 3.8.2009:

Původní číslo usnesení:		RK 763/07/09
se opravuje na číslo usnesení:              RK 763/08/09    
(pouze změna v očíslování)

- bere na vědomí tiskovou opravu usnesení č. RK 764/07/09 ze dne 3.8.2009:

Původní číslo usnesení:		RK 764/07/09
se opravuje na číslo usnesení:              RK 764/08/09    
(pouze změna v očíslování)

- bere na vědomí tiskovou opravu usnesení č. RK 765/07/09 ze dne 3.8.2009:

Původní číslo usnesení:		RK 765/07/09
se opravuje na číslo usnesení:              RK 765/08/09    
(pouze změna v očíslování)

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


49 c) STASKO plus, spol. s r.o., jistota

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 816/08/09

- schvaluje navrácení jistoty uchazeči zadávacího řízení STASKO plus, spol. s r.o.

Termín kontroly: 24.9.2009 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, pověřený zastupování vedoucího odboru legislativního a právního   


49 d) Poskytnutí finančního daru Sdružení dobrovolných hasičů obce Plesná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 817/08/09

- schvaluje poskytnutí finančního daru občanskému sdružení „Sbor dobrovolných hasičů obce Plesná“ 
ve výši 25.000,-- Kč na organizaci a zajištění „Soutěže požárních družstev dospělých a mladých hasičů“

- schvaluje smlouvu na poskytnutí finančního daru pro „Sbor dobrovolných hasičů obce Plesná“
Termín kontroly: 3.12.2009 
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení



